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Fleshlight Fleshjack Levi Karter análny masturbátor

Údržba

Údržba vodotesného masturbátora Fleshlight vám zaberie trochu času navyše. Pred aj
po každom použití hračku dôkladne vypláchnite prúdom vlažnej vody bez použitia
mydla, ktoré by mohlo poškodiť jemný Superskin materiál. Potom nechajte análny
odliatok uschnúť. Dezinfekcia pomôcok zbaví pomôcky aj mikroskopických nečistôt,
ktorých by ste si na prvý pohľad nevšimli. Po vyschnutí masturbátor prepudrujte,
zabránite tak tomu, aby sa steny rukávov zlepili k sebe. Starostlivosť o umelé vagíny,
masturbátory predĺžia životnosť aj krásu vašej hračky. Nakoniec už stačí vrátiť análny
odliatok do plastového obalu a schovať ho do skrine.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Hračku nevarte, nesušte v rúre ani
ju nenechávajte v horúcom aute alebo na radiátore. Poškodí sa. 

Vodeodolnosť

Análny odliatok Levi Kartera má vodotesnú úpravu. Vezmite si ho preto so sebou do
kúpeľne a doprajte si uvoľňujúci vodný kúpeľ, zakončený orgazmickým zemetrasením.
Len pri hrách dajte pozor, aby masturbátor neprišiel do kontaktu s mydlom, sprchovými
gélmi alebo inou kozmetikou, ktorá by mohla poškodiť jemný Superskin materiál.

Dizajn a tvar

Moderný, perleťovo modrý obal v tvare baterky sa dobre drží v ruke a pôsobí nenápadne. Po odskrutkovaní viečka na
vás vykukne krásne ružový a detailne spracovaný análik pornoherca Levi Kartera. V kombinácii s intenzívnou
štvorzónovou štruktúrou sa páni môžu tešiť na dych vyrážajúce zážitky.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin svojím zložením spadá do kategórie TPE/TPR pomôcok. Jeho zamatovo hebký povrch
v kombinácii s elastickými a termoregulačnými vlastnosťami pripomína skutočné ľudské telo. Pevný, baterkový obal z
plastu zvládne aj divočinu.

Farba

Ružovkastý análny odliatok v perleťovo modrom obale pôsobí vyzývavo. Budete mať chuť ho preskúmať prstami,
jazykom a nakoniec aj penisom.

Rozmery

Realistický odliatok v životnej veľkosti sa dobre drží v ruke a schováte ho pod posteľ alebo do skrine.
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Celková dĺžka obalu: 25,5 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
Priemer s obalom (spodná časť): 6,5 cm
Použiteľná dĺžka masturbátora: 20 cm
Priemer masturbátora (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer masturbátora (spodná časť): 4,3 cm
Hmotnosť s obalom: 640 g
Hmotnosť bez obalu: 440 g
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